
O CorelDRAW elimina a 

dificuldade de trabalhos 

difíceis
A paixão por miniaturas e o apreço pela beleza 

acidentada da região de Lake District, no noroeste 

da Inglaterra, serviram de inspiração para Peter 

e Kate Kelsall fundarem a Herdwick Landscapes, 

uma empresa que constrói casas em miniatura 

tendo como modelo as clássicas construções de 

pedra presentes nesta área única do país.

Trabalhar nas escalas 1/24 e 1/48 e produzir 

todos os detalhes à mão requer muito tempo 

e apresenta uma série de desafios, 

particularmente quando se trata de itens como 

arabescos, janelas e portas. Para que pudessem 

realizar um trabalho mais complexo e detalhado, 
®Peter e Kate decidiram migrar para o CorelDRAW  

Graphics Suite.
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RESUMO DO PROJETO
A Herdwick Landscapes usa o CorelDRAW para projetar 
casas em miniatura de pedra de época, que antes eram 
construídas com grande esforço à mão. Apesar de suas 
habilidades aprimoradas em criação de modelos, era 
fisicamente impossível produzir alguns dos detalhes mais 
finos, especialmente na escala 1/48. O software gráfico lhes 
permitiu produzir um trabalho muito mais complexo, 
conferindo às casas um visual muito mais realista.
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Herdwick 
Landscapes
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Casas elaboradas que capturam 
um lugar no tempo
Desde o século XVI, as casas de
bonecas inspiram sonhos, 
mistério,  fantasia. Elas param

o tempo em um espelho

de perfeição nostálgica 
e podem ser transmitidas

de geração em geração,

preservando uma tradição

familiar em um mundo

fugaz.

As casas em miniatura realistas da Herdwick Landscapes 
incorporam os traços característicos das casas de época, com

Os clientes ficam fascinados com a atenção aos detalhes do trabalho
de Peter e Kate, grande parte do qual é possível graças ao CorelDRAW.

"O CorelDRAW abriu um novo

mundo de possibilidades, nos

permitindo realizar coisas

impossíveis de realizar à mão." 

Peter e Kate Kelsall A linha de casas em miniatura de pedra tradicionais dos Kelsall 
inclui construções baseadas nos contos da famosa escritora Beatrix 
Potter, outra visitante assídua de Lake District, bem como uma série 
de projetos sob encomenda. A maioria das casas em miniatura vêm 
com sua própria escritura, contando uma breve história do prédio 
e uma descrição do tipo de moradores que teria abrigado.

paredes divisórias de 
painéis, piso de tábuas 
ou pedra, escadas de 
madeira ou de pedra, 
lareiras e chaminés. 
Kate também
desenha seus 
próprios móveis em 
miniatura
que vão do período
medieval até 
meados do século 
XX e os envelhece 
para mostrar os 
sinais normais de 
desgaste.



O nome da empresa é inspirado na Herdwick, uma raça de ovelhas exclusiva de Lake District
e símbolo da beleza agreste e do charme desta paisagem única.

Para a Herdwick Landscapes, a
atenção aos detalhes é evidente,
tanto dentro como fora de suas
criações em miniatura.

Inspirado pelas terras
mais verdes e

aconchegantes da
Inglaterra

Intuitivo e fácil de usar
Criar cada peça à mão era muito trabalhoso e alguns elementos, 
como janelas e lareiras que acendem, eram simplesmente muito 
pequenos para fazer em escala 1/48, então Peter e Kate decidiram 
arriscar-se e entrar na era digital.

"Quando fizemos a transição para o CorelDRAW, as pessoas nos 
disseram que teríamos de passar por uma grande curva de 
aprendizagem, pois tínhamos conhecimentos limitados de 
informática. Mas nós nos familiarizamos rapidamente e, dentro de 
uma semana, já estávamos trabalhando de forma rápida e fácil", 
disse Peter. "O layout intuitivo de página e ferramentas que 
funcionam exatamente como se espera tornam o seu uso realmente 
simples."

Os Kelsalls usam o CorelDRAW para as plantas, as janelas e as 
portas das casas, gravura, design de mobiliário, bem como para 
simular os entalhes. A caixa de ferramentas com as suas formas 
vetoriais e ferramentas de desenho é muito útil para isso, enquanto 
a janela de encaixe Estilos de cor permite que você adicione as cores 
que escolheu para um determinado projeto como um estilo de cor, 
para máxima consistência. As ferramentas de transformação 
também são muito úteis para posicionar, inclinar e girar objetos.

Mais detalhes, menos tempo de produção
A adição de um cortador a laser HPC permite gerar arquivos do 
CorelDRAW diretamente e obter peças cortadas com precisão, 
como gavetas deslizantes, lareiras e luzes que acendem, mesmo em 
escala 1/48. O cortador a laser interpreta a ferramenta de 
preenchimento do CorelDRAW como uma ferramenta de gravura, 
permitindo fazer retoques ainda mais finos.

Os Kelsalls estão especialmente satisfeitos com o tempo que 
ganham com o CorelDRAW. Peter explica:  "Anteriormente, era 
preciso fazer todas as janelas à mão, o que poderia levar até cinco 
dias. Agora, posso fazer um lote inteiro de janelas em apenas um 
dia." E, para Kate, itens como os painéis de uma cama de dossel, 
que anteriormente exigia que cada painel individual fosse 
meticulosamente cortado à mão, agora podem ser criados como 
uma peça única e produzidos em algumas horas. "Também posso 
expandir a variedade de estilos para que, por exemplo, fique muito 
mais fácil e rápido criar as lareiras ladrilhadas, características da 
época Vitoriana", acrescenta ela.

Um mundo pequeno, com grandes 
possibilidades
Down House, a residência de Charles Darwin, está entre as obras 
mais especiais encomendadas à Herdwick Landscapes, juntamente 
com uma casa norueguesa e a estalagem Black Pig, produzida para 
uma grande estação modelo no País de Gales. As casas em 
miniatura podem ser pequenas em tamanho, mas certamente não 
em estatura, conquistando pessoas de todas as classes sociais e de 
todas as partes do mundo.

«O CorelDRAW abriu um novo mundo de possibilidades, nos 
permitindo realizar coisas impossíveis de realizar à mão. Ele 
realmente nos ajudou a cavar o nosso nicho!", comenta Kate.

Assim, não é apenas a raça exuberante de ovelhas que inspirou 
o nome da empresa que a torna tão singular.
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"O layout intuitivo de página e

ferramentas que funcionam

exatamente como se espera tornam

o seu uso realmente simples."

Peter e Kate Kelsall

Saiba mais
Inscreva-se para receber boletins informativos com ofertas 
especiais, notícias e dicas e tutoriais úteis. Visite 
www.coreldraw.com.
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